ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTOWY
Dane Oferenta :
Nazwa/Imię i nazwisko: .............................................................................................
Adres: ........................................................................................................................
Nr telefonu/faksu: ......................................................................................................
e-mail: ........................................................................................................................
NIP....................................................

Niepubliczne Przedszkole Casper
Wola Skromowska 55
21-150 Kock
NIP: 7122807322
Nawiązując do zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 12.01.2018 na realizację zajęć dodatkowych grupowych dla 40 dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym w ramach
projektu: „Chętnie idę do przedszkola - wsparcie edukacji przedszkolnej w Woli Skromowskiej”
w ramach Osi Priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.1 Edukacja
przedszkolna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020, oferujemy zgodnie z jego opisem i terminem realizacji zawartym w przekazanym zapytaniu
ofertowym realizację usługi w łącznej cenie za 3 zajęcia:
Łączna cena za prowadzenie dodatkowych zajęć dla 2 grup – łącznie 312 godziny zegarowe:
............................... netto ; Cena brutto ……………………..(słownie:………………..)
W tym:
- cena za prowadzenie zajęć z terapii ręki dla 2 grup – łącznie 104 godziny lekcyjne - ..................... netto ;
Cena brutto ……………………..
- cena za prowadzenie zajęć dla dogoterapii 2 grup – łącznie 104 godziny lekcyjne - ..................... netto ;
Cena brutto ……………………..
- cena za prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla 2 grup – łącznie 104 godziny
lekcyjne ..................... netto ; Cena brutto ……………………..

Termin związania ofertą 30 dni od dnia upływu składania ofert.
CENY MAJĄ BYĆ PODANE W POLSKICH ZŁOTYCH, DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU
Termin realizacji zamówienia: od dnia 1.02.2018 r. do 31.12.2018 r.
Termin płatności: 30 dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury i wymaganych w
umowie dokumentów do Zamawiającego.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią zapytania i akceptuję go bez zastrzeżeń.
Oświadczam, że spełniam wymogi określone w treści zapytania ofertowego.
Oświadczam, że posiadam .doświadczenie w prowadzeniu zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku
przedszkolnym, w zakresie:
I terapia ręki ............. godzin i
II dogoterapia............. godzin i
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III gimnastyka korekcyjna............. godzin

……………………….
Miejscowość, data
..................................................
pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy

2

